Ośrodek Doskonalenia Kadr „Atena” w Słupsku
ul. Filmowa 2/6/A, 76-200 Słupsk
tel./fax: 59 841 38 55, 59 841 38 50, k. 501 657 200
www.atena-szkolenia.pl
e-mail: okkatena@poczta.fm, odk.atena@poczta.fm
(wpis do ewidencji Kuratora Oświaty Nr 1/03 KO-I4013/2/03/JG)

Warsztat szkoleniowy
dla specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogów, psychologów, nauczycieli kształcenia
zintegrowanego, nauczycieli przedszkola, studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych.

Cel warsztatu:
Uczestnik szkolenia pozna teczkę terapeutyczną zawierającą 313 kart pracy, legendę, instrukcję, przewodnik.

Uczestnik szkolenia pozna 100 pomysłów (100 ćwiczeń) na stymulację, rozwijanie, usprawnianie
percepcji wzrokowej.
Uczestnik szkolenia pracując z karatmi pracy, pozna 6 aspektów percepcji wzrokowej.
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Uczestnik szkolenia wzbogaci własny warsztatu pracy terapeuty o 100 pomysłów
stymulujących, rozwijających i usprawniających percepcję wzrokową.
Uczestnik szkolenia (w części praktycznej) będzie miał możliwość wykonania ćwiczeń
z wykorzystaniem wielu terapeutycznych rekwizytów.

Program warsztatu:
BLOK I
BLOK II - VII

BLOK VIII

Wprowadzenie w tematykę warsztatu – teczka terapeutyczna jako narzędzie stymulujące,
rozwijające, usprawniające funkcje percepcji wzrokowej.
Omówienie aspektów percepcji wzrokowej: koordynacja wzrokowo-ruchowa (KW-R); analiza
i synteza wzrokowa (ASW); spostrzeganie figury i tła (SFT); stałość spostrzegania (SS);
spostrzeganie położenia przedmiotów
w przestrzeni (SPP); spostrzeganie stosunków
przestrzennych (SSP) – z wykorzystaniem kart pracy, rekwizytów terapeutycznych.
Percepcja wzrokowa, a 101 pomysłów na jej stymulację, rozwijanie i usprawnianie –
podsumowanie warsztatu.

Szkolenie prowadzi: Renata Paździo - specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, pedagog Poradni PsychologicznoPedagogicznej, wykładowca OKK Atena (kurs terapii pedagogicznej). Autorka programu „101 pomysłów na terapię percepcji
wzrokowej”, projekt nowatorski - wszystkie karty zawarte w teczce terapeutycznej zostały stworzone na potrzeby projektu (dotąd
nieupublicznione, nie wdrożone na żadnym kursie kwalifikacyjnym w zakresie terapii pedagogicznej).

Uczestnik warsztatu otrzyma:
Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.
Teczkę terapeutyczną lub płytę (w zależności od wybranej opcji).

Informacje dodatkowe:
Czas warsztatu: 5 godzin dydaktycznych
Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena”, 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2
Koszt warsztatu: od 330,00zł do 220,00zł/osoby (patrz opcje-tabela poniżej)
OPCJA
I
II
III

z publikacją (wersja papierowa)
z płytą (bez wersji papierowej)
bez publikacji i płyty-tylko warsztat

Koszt
330,00 zł/osoby
280,00zł/osoby
220,00zł/osoby

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest opłata kursu w całości lub przedpłata
w wysokości 150zł.
Przedpłaty można dokonać w siedzibie placówki lub na rachunek bankowy:
PKO BP nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064
Dyrektorze! istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej szkole/placówce –
zadzwoń: 59 841 38 55 lub wyślij e-mail: okkatena@poczta.fm) - udzielimy wszelkich informacji.

Zapraszamy!

